Bielsko - Biała

Regulamin
„ DĘBOWIEC

Volley Cup”
Siatkarskie czwórki

1. Cel.
a) popularyzacja piłki siatkowej,
b) integracja mieszkańców regionu Podbeskidzia oraz promocja miasta Bielska-Białej,
c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
d) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.
2. Organizator.
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 43-300 Bielsko-Biała ul. Marii
Konopnickiej 5; NIP 547-19-29-028; nr tel. (+48) 338110155,
3. Termin i miejsce.
27-28.08.2011 r. (sobota, niedziela). Hala wielofunkcyjna sportowowidowiskowo-wystawiennicza Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul.
Karbowa 26 (pod stokiem Dębowca).
Rozpoczęcie turnieju - godz. 8:00.
4. Uczestnictwo.
a) prawo startu mają drużyny składające się z 4os + max 1 rezerwowy, zawodnicy
amatorzy oraz zawodnicy z IV i III ligi PZPS,
b) zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać
w innym zespole.
5. Zgłoszenia.
a) zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 24 sierpnia 2011 r.
do godziny 15.00,
b) adres e-mail: pawel.mazur@bbosir.bielsko.pl.
6. System rozgrywek.
a) obowiązywać będzie system mieszany. Z grup składających się z 4 drużyn
awans do fazy pucharowej uzyskują 2 najlepsze drużyny,
b) rozgrywane będą 2 sety do 25 punktów,
c) 25 punkt będzie punktem kończącym.

7. Nagrody:
a) dla najlepszych zawodników przewidziane zostały puchary oraz medale oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Brugi,
b) nagroda indywidulana dla najlepszego zawodnika MVP zostanie ufundowana przez
BBOSiR (O wyborze najlepszych zawodników w głosowaniu decydują sędziowie
oraz organizator).
8. Zasady finansowania:
a) wpisowe do turnieju wynosi 100 złotych od drużyny. Wpłacane przed
rozpoczęciem rozgrywek danej grupy w biurze zawodów przed kapitana drużyny,
b) koszty przejazdu, ubezpieczenia NNW i inne koszty organizacyjne, pokrywają
zainteresowane drużyny,
c) koszty organizacyjne turnieju (sala, sędzia, nagrody i napoje) pokrywają
organizatorzy.
9.
a)
b)
c)
d)

Przepisy gry:
boisko o wymiarach 7,5m na 15m,
zawodnik zagrywający nie bierze udziału w ataku ,
zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPS,
sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.

10.Postanowienia końcowe:
a) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia
sprzętu i odzieży,
b) w
sprawach
rozgrywek
można
kontaktować
się
z
organizatorem
- Działem Organizacji Imprez i Marketingu, pod nr tel. 33 811 00 72 lub nr tel.
kom. 606 112 652 (Paweł Mazur),
c) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu,
d) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
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